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Sborový řád 
 

Sboru Bratrské jednoty baptistů v Praze 3 

 

 
Hlava I. 

Základní ustanovení 

 

 

 

Čl. 1 Principy 

1) Podle svědectví Nového zákona je Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3 křesťanskou církví.  Pán církve Ježíš 

Kristus jí udílí prostřednictvím Ducha svatého potřebná obdarování k jejímu životu i službě. 
 

2) Za pravidlo víry i života přijímá sbor Písmo svaté (Starý a Nový Zákon), jehož základní pravdy jsou obsaženy 

v přiloženém Apoštolském vyznání víry. 

 

3) Sbor spravuje své vnitřní záležitosti samostatně.  

 

Čl. 2 Poslání sboru 

1) Sbor uskutečňuje své poslání zejména v těchto okruzích své činnosti: 

a) život v odpovědném obecenství, 

b) veřejná bohoslužebná shromáždění, 

c) biblická a teologická výuka, 

d) evangelizační a diakonská aktivita, 

e) pastorace. 

 

2) Tuto činnost sbor vykonává jak v bohoslužebných a ostatních prostorách patřících sboru, tak v rodinách, veřejných 

zařízeních, pronajatých zařízeních a na veřejných prostranstvích. 

 

3) Sbor si pro zajištění svého poslání vybírá a pověřuje různé pracovníky: kazatele, učitele, starší sboru, diákony apod. 

podle svých podmínek a potřeb.  

 

Čl. 3   Právní subjektivita 

1) Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3 sídlem Vinohradská 76/68, 130 00 Praha 3, samostatnou církevní právnickou 

osobou podle zákona č. 3/2002 Sb. „O svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností“, 

náleží do svazku Bratrské jednoty baptistů (BJB), registrované církve v České republice, a přijímá její ústavu. 
 

2)  Identifikačním číslem Sboru Bratrské jednoty baptistů v Praze 3 přiděleným statistickým úřadem dne 16.3.1998 je 

IČO: 67981020. 
 

3) Jednat jménem sboru jsou oprávněni statutární zástupci sboru, správce sboru, zpravidla kazatel sboru, a předseda 

sborové rady. Každý z nich je oprávněn jednat jménem sboru samostatně. Při svém jednání jsou povinni respektovat 

usnesení sborového shromáždění. V konkrétním případě může sborové shromáždění nebo statutární zástupce písemně 

pověřit k jednání jménem sboru jinou osobu.  

 

 

Hlava II. 

Členská příslušnost 

 

 

Čl. 4 Plnoprávný člen 

1) Plnoprávným členem sboru je každý, kdo byl na základě své žádosti a po jejím přezkoumání staršovstvem k členství 

doporučen a sborovým shromážděním přijat. Předpokladem je znovuzrození z Ducha svatého, osobní vyznání víry před 

sborovým shromážděním a biblický křest.  

 

2) Každý plnoprávný člen sboru má po dosažení 18 let věku jednací, hlasovací a volební právo (právo volit a být volen). 

Člen ve věku do 18 let má pouze právo jednací a hlasovací. 
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3) Každý může být plnoprávným členem jen jednoho baptistického sboru. Přestup do jiného sboru se děje na vlastní 

žádost a s vyjádřením původního sboru. 

 

Čl. 5 Žadatel o členství 

S žadatelem o členství ve sboru jedná staršovstvo sboru, které podrobně seznámí žadatele s právy a povinnostmi člena 

sboru. To se děje tak, že žadatel prostuduje sborový řád, zkoumá některé věroučné otázky, je veden k osobnímu studiu 

Písma svatého a cílenému zapojení do některé ze sborových činností.  

 

Čl. 6 Čekatel členství 

Článek zrušen 

Čl. 7 Hostující členství 

Článek zrušen 
 

Čl. 8 Neaktivní členství 

Jestliže člen sboru oznámí, že plánuje dlouhodobou nepřítomnost nebo v případě, že se po dobu 12 měsíců nezúčastňuje 

bez udání důvodu sborového života, může takového člena staršovstvo sboru zařadit na list neaktivních členů. Toto 

opatření je sděleno příslušnému členu osobně nebo písemně. Po uplynutí lhůty 60 dnů po uvedení na list neaktivních 

členů ztrácí tento člen jednací, hlasovací a volební právo.  Neaktivní člen může požádat staršovstvo o zpětné zapsání do 

seznamu plnoprávných členů sboru. V případě, že je člen sboru na listině neaktivních členů po dobu 2 let, může být jeho 

členství ukončeno na výročním sborovém shromáždění. Oznámení o ukončení členství bude zasláno na jeho poslední 

známou adresu. Za neaktivní členy se neplatí odvody na VV BJB. 

 

Čl. 9 Duchovní a pastorační péče 

Všichni členové sboru, jejich rodiny a žadatelé o členství mají právo na veškerou duchovní a pastorační péči, do které 

spadá zejména: 

a) účast na bohoslužebných shromážděních, 

b) vyučování náboženství, účast na biblických vzdělávacích programech, 

c) rozhovory s kazatelem nebo jinými členy sboru o duchovních a životních otázkách a problémech, 

d) pastorační návštěvy kazatele, členů staršovstva nebo jiných členů sboru, a to v domácnostech, nemocnici nebo jiném 

sociálním či zdravotnickém zařízení. 

 

Čl. 10 Práva a povinnosti členů 

a) zúčastňovat se bohoslužebných shromáždění, 

b) přistupovat k Večeři Páně, 

c) zúčastňovat se shromáždění a ostatních akcí sboru i akcí BJB, 

d) pěstovat bratrské obecenství, 

e) využívat veškerou duchovní a pastorační péči podle čl. 9, 

f) podílet se na uspokojování hmotných potřeb vlastního sboru i ostatních sborů BJB svými dobrovolnými příspěvky, 

dary i prací, a to s ohledem na učení Písma svatého o desátcích, 

g) dbát na plnění výzvy Písma svatého k učednictví, 

h) aktivně se zúčastňovat práce ve sboru podle schopností a obdarování Duchem svatým, zejména při bohoslužebných 

shromážděních (svědectví na základě Písma svatého, svědectví z osobního života víry, zpěv, hudba, recitace a podobně),  

i) podrobovat se sborové kázni, 

j) zpovídat se ze svých hříchů jedni druhým a zachovávat zpovědní tajemství, 

k) modlit se za sbor, jeho práci a jeho členy. 

 

Čl. 11 Sborová kázeň 

1) U těch, kteří se proviní proti zásadám Písma svatého a sborového života, koná církev na základě Písma svatého a ve 

smyslu řádu kázeň, jejímž cílem je dosažení nápravy.  Ta se má konat s velikou citlivostí a láskou.  Uplatňují se 

následující formy sborové kázně: 

a) napomenutí člena některým plnoprávným členem sboru, 

b) napomenutí před svědkem, 

c) napomenutí kazatelem nebo jím pověřenou osobou před staršovstvem sboru, 

d) oznámení před sborovým shromážděním s omezením práv, zejména: 

- přistupovat k Večeři Páně, 

- aktivně se zúčastňovat sborových shromáždění a konferenčních jednání, 

- aktivně se zúčastňovat veřejné služby, 

- hlasovat, volit a být volen, 

e) vyloučení ze sboru sborovým shromážděním na podkladě doporučení staršovstva. 
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2) Uplatnění sborové kázně sleduje, aby provinilý člen učinil pokání ze svého hříchu, vyznal své provinění a žil opět v 

souladu s Písmem svatým. 

 

3) V případech dle čl.11 odst. 1 písm. d) a e) je k uložení kázně i k opětovnému přijetí za plnoprávného člena oprávněno 

rozhodovat jedině sborové shromáždění, a to po modlitebním zápase, důkladném ověření skutečností, řádné duchovní 

péči a v souladu s Písmem svatým. 

 

Čl. 12 Zánik členství 

Členství ve sboru zaniká: 

1) úmrtím, 

 

2) vystoupením na základě vlastní žádosti, 

 

3) vyloučením podle čl. 11 písm. e), 

 

4) ukončením členství podle čl. 8, 

 

 

 

Hlava III. 

Sbor 

 

Čl. 13 Křest  

1) Biblický křest je křest ponořením, kterému předchází znovuzrození z Ducha svatého a vyznání víry v Pána Ježíše 

Krista jako Syna Božího, osobního Spasitele a Pána.  

 

2) Toto vyznání ověřují zpravidla starší sboru, kteří dále zajišťují vyučování žadatele o křest základům víry. 

 

3) Křtu předchází biblická výuka, ale staršovstvo má být natolik vnímavé, aby v mimořádných případech dalo souhlas 

ke křtu i bez předchozího vyučování.  

Čl. 14 Večeře Páně 

1) Večeře Páně, kterou ustanovil Pán Ježíš Kristus, je shromáždění věřících, ve kterém si církev připomíná smrt Páně a 

jeho druhý příchod.  

 

2) Přijímat chléb a víno mají právo všichni členové sboru s výjimkou těch, kteří jsou ve sborové kázni podle čl. 11 písm. 

d). 

 

 

Čl. 15 Orgány sboru 

1) sborové shromáždění,  

 

2) sborové staršovstvo, 

 

3) kazatel, 

 

4) správce sboru 

 

5) sborová rada, 

 

6) finanční rada, 

 

7) revizní komise, 

 

8) složky sboru 

 

Čl. 16 Sborové shromáždění 

1) Sborové shromáždění je nejvyšším orgánem sboru. Tvoří je plnoprávní členové sboru. Vede jej předseda nebo 

místopředseda staršovstva. 
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2) Sborovému shromáždění přísluší: 

a) jednat o zásadních organizačních i duchovních záležitostech sboru, 

b) přijímat, káznit a vylučovat členy sboru,  

c) jednat o činnosti a zprávách kazatele, staršovstva, revizní komise a složek sboru, 

d) projednávat návrhy a usnesení konferencí i návrhy a připomínky plnoprávných členů sboru, 

e) volit příslušné volební komise, 

f) volit a odvolávat správce sboru, zpravidla kazatele sboru předsedu sborové rady, pomocné kazatele, starší sboru, 

diákony, pokladníka, účetního, hospodáře sboru, revizní komisi,   

g) určovat počet členů staršovstva, a volit je a odvolávat, 

h) volit delegáty na Sjezd delegátů BJB a zástupce na jiná jednaní, 

i) schvalovat závěrečné účty a posuzovat návrh na hospodaření sboru v příštím roce, 

j) schvalovat dispozice s majetkem sboru od 100.000.- Kč výše,  

k) v součinnosti s Výkonným výborem BJB rozhodovat o rozšíření, dělení, spojení nebo rozpuštění sboru, 

l) rozhodovat o ustavení nebo rozpuštění sborové rady, 

m) rozhodovat o ustavení nebo rozpuštění finanční rady a revizní komise, 

n) schvalovat funkce a počet zaměstnanců sboru. 

 

3) Sborové shromáždění je svoláváno zpravidla čtvrtletně, mimořádné sborové shromáždění podle potřeby. Každé řádně 

svolané sborové shromáždění je usnášeníschopné. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných 

plnoprávných členů sboru s hlasovacím právem, není-li stanoveno jinak. 

Program připravuje staršovstvo sboru ve spolupráci se sborovou radou.  

 

4) Sborová shromáždění se svolávají oznámením z kazatelny s udáním programu, času a místa konání, a to zpravidla 

dva týdny předem, v nouzových případech jeden týden předem. Volební shromáždění volených orgánů sboru se svolává 

stejným způsobem. 

  

5) Výroční sborové shromáždění se koná nejpozději do konce prvního čtvrtletí kalendářního roku. Svolává se nejméně 

jednadvacet dní před termínem konání stejným způsobem jako sborové shromáždění, a navíc písemnou pozvánkou 

zaslanou všem členům v diaspoře. 

  

6)  Ze všech sborových shromáždění se pořizuje zápis, který podepíše zapisovatel, předseda a ověřovatel zápisu. Zápis 

musí být vyhotoven a uložen nejpozději do jednoho měsíce. 

 

7) Sborová shromáždění jsou přístupná členům sboru, případně pozvaným hostům. Na některá sborová shromáždění 

může být umožněn přístup i přátelům, a to po kladném vyjádření přítomných členů sboru. Staršovstvo sboru může 

doporučit sborovému shromáždění, aby omezili účast na některých jednáních věkovou hranicí. 

 

8) Misijní stanice konají podle potřeby sborová shromáždění stanice. Těmto jednáním by měl být přítomen člen 

staršovstva sboru případně jmenovaný zástupce. O vzniku a zániku misijní stanice se dále hovoří v čl. 25 odst. 4. 

 

Čl. 17 Sborové staršovstvo 

1) Je kolektivním duchovním vedením sboru. 

 

2) Staršovstvo sboru tvoří kazatel a členové sboru, které navrhlo a zvolilo sborové shromáždění.  

 

3) Starší sboru musí splňovat podmínky, které na něho vztahuje Písmo svaté, a měl by se osvědčit v některém druhu 

sborové práce.  

 

4) Starší sboru, kromě kazatele, musí být nejméně pět let členem sboru. Doporučuje se, aby jeho věk byl vyšší než třicet 

let. 

 

5) Počet členů staršovstva je dán počtem těch, kteří jsou k této práci Pánem Bohem povoláni. 

 

6) Funkční období členů staršovstva není omezeno. Po čtyřech letech se provádí ověřovací volby. Doplňovací volby se 

mohou konat podle potřeby. 

 

7) Členové staršovstva si na první poradě po volbách zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Sborovému 

shromáždění se dá tato volba na vědomí. 

 

8) Staršovstvu sboru přísluší zejména: 
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a) podle obdarování vypomáhat pastýřskou péčí o členy sboru a kázáním, 

b) sledovat, usměrňovat a podněcovat práci sboru a jeho složek, 

c) projednávat a navrhovat sborovému shromáždění uplatnění příslušných forem sborové kázně, 

d) připravovat program sborových shromáždění a svolávat je, 

e) předkládat sboru návrh stanovisek pro delegáty na celostátní jednání BJB, 

f) seznamovat sbor s podněty a výsledky celostátních jednání BJB, Výkonného výboru BJB a odborů BJB,  

g) předkládat sboru k rozhodnutí návrhy, včetně jejich zdůvodnění, 

h) organizovat přípravu voleb v souladu s volebním řádem, 

i) doporučit omezení účasti na sborovém shromáždění podle čl. 16 odst. 7. 

  

9) Pracovní poradu staršovstva svolává předseda podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. O jednání 

staršovstva se vede zápis. Staršovstvo sboru podává o své činnosti zprávu výročnímu sborovému shromáždění. 

 

10) Pokud by měl sbor více misijních stanic, volí si tyto stanice zpravidla svá staršovstva s lokální pravomocí. Z každého 

takového staršovstva je nejméně jeden člen členem celosborového staršovstva, při tom je třeba dbát na poměrné 

zastoupení. Zápisy z porad staršovstev stanic se zasílají celosborovému staršovstvu. 

 

11) Volby staršovstva, doplňovací volby 

a) Přípravu voleb řídí volební komise, která je jmenována a zvolena sborovým shromážděním. 

b) Předsedu komise si určí mezi sebou členové volební komise. 

c) Komise sestaví seznam možných kandidátů na podkladě doporučení členů sboru.  

d) Komise zjistí představy kandidátů o jejich budoucí práci a sdělí to členům sboru. 

g) Volby staršovstva se oznamují písemně všem členům sboru a termín konání voleb z kazatelny nejméně jednadvacet 

dní před jejich konáním.  

h) Následují volby, při kterých musí kandidáti obdržet nejméně dvě třetiny hlasů plnoprávných členů sboru, kteří se 

zúčastnili voleb. Volba je platná, pokud se voleb zúčastní více než 50% všech plnoprávných členů s hlasovacím právem.  

i) V případě, že kandidáti nebyli zvoleni, volební komise je rozpuštěna a celý proces se opakuje.  

 

Čl. 18 Kazatel 

1) Kazatelem sboru může být ten, kdo: 

a) byl Pánem církve k této službě povolán a Duchem svatým obdarován, 

b) žije v souladu s požadavky kladenými Písmem svatým, 

c) je nejméně pět let členem BJB, 

d) úspěšně dokončil teologická studia nebo osvědčil potřebné znalosti pro službu kazatele, a to jak teoreticky, tak 

prakticky v práci ve sboru BJB alespoň po dobu tří let, 

e) byl zvolen sborem podle čl. 18 odst. 4.  

2) O instalaci (uvedení do služby) kazatele do sboru žádá sbor Výkonný výbor BJB. V případě, že se jedná o dosud 

neordinovaného pracovníka, žádá sbor Výkonný výbor BJB také o ordinaci (oddělení pro kazatelskou službu vzkládáním 

rukou s modlitbami).  

3) Úkolem kazatele je zejména: 

a) zvěstovat pravdu Písma svatého, 

b) pečovat o duchovní život ve sboru, 

c) řídit sborové pobožnosti, křtít a vysluhovat svatou Večeři Páně, 

d) sledovat vyučování dětí, dorostu a mládeže, 

e) navštěvovat členy sboru a pastýřsky jim sloužit, 

f) dbát o své sebevzdělávání (což mu sbor časově umožňuje), 

g) bdít nad konáním kázně, 

h) být delegátem sboru na Sjezdu delegátů BJB, na jednáních Rady zástupců sborů, případně na dalších církevních 

akcích, 

i) dbát o zajištění administrativní práce ve sboru,  

j) vést členy sboru, aby se zapojovali v nejrůznější práci související se sborovým životem. 

 

4) Volba kazatele 

a) Přípravu voleb řídí volební komise, která je zvolena sborovým shromážděním na návrh staršovstva sboru. 

b) Předsedu komise si určí mezi sebou členové volební komise. 

c) Komise sestaví seznam možných kandidátů na podkladě doporučení členů sboru a informací získaných z Výkonného 

výboru BJB.  

d) Komise naváže s možnými kandidáty osobní kontakt, při kterém si vyžádá jejich vyznání víry a informuje je o 

požadavcích kladených na kazatele a zjistí představy kandidátů o jejich budoucí práci. 

e) Na podkladě zjištěných informací komise pozve vybraného kandidáta ke kázání a pohovoru s celým sborem. 
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f) V případě, že po tomto rozhovoru dojde ke shodě většiny přítomných plnoprávných členů sboru s jeho kandidaturou, 

bude životopis kazatele a výsledek pohovoru zveřejněn ve sborovém zpravodaji. 

g) Volby kazatele se oznamují písemně všem členům sboru a termín konání voleb z kazatelny nejméně osmadvacet dní 

před jejich konáním.  

h) Následují volby, při kterých musí kandidát obdržet nejméně dvě třetiny hlasů plnoprávných členů sboru, kteří se 

zúčastnili voleb. Volba je platná, pokud se voleb zúčastní více než 50% všech plnoprávných členů s hlasovacím právem.  

i) V případě, že kandidát nebyl zvolen, volební komise je rozpuštěna a celý proces se opakuje.  

j)  V případě, že kandidát   zvolen byl, je s ním uzavřena pracovní smlouva, která stanovuje podrobnosti jeho služby ve 

sboru. 

 

5) Ověřovací volba kazatele 

a) Staršovstvo sboru má možnost vyhlásit ověřovací volbu kazatele v případě, že: 

aa) jeho služba není po určitém čase přijímána ke všeobecné spokojenosti, 

bb) od poslední volby kazatele uplynulo 10 let, 

cc) kazatel dosáhl důchodového věku; ověřovací volby se v tomto případě opakují ve dvouletých intervalech. 

 

b) Ověřovací volba kazatele se řídí stejnými pravidly jako volba kazatele podle čl. 18 odst. 4 písm. g) a h). 

 

6) Sbor si v případě potřeby volí pomocné kazatele, kteří se stávají zároveň členy staršovstva. 

 

7) Pomocným kazatelem se může stát ten člen sboru, který se osvědčil v duchovní práci, ze které je zřejmé, že má ke 

službě Božím slovem duchovní obdarování i příslušné teologické vědomosti. Kandidáty navrhuje sborové staršovstvo, 

avšak kandidátku může doplnit kterýkoliv člen sboru s volebním právem. Podmínkou zvolení je souhlas nadpoloviční 

většiny všech plnoprávných členů sboru, kteří se zúčastnili voleb. Následuje ordinace kazatelem a staršovstvem k této 

službě. 

 

Čl. 19 Správce sboru 

1) Správce sboru je zodpovědný za sbor před veřejností a má právo vystupovat jménem sboru bez dalšího pověření. 

 

2) Správcem sboru je zpravidla kazatel sboru. 

  

3) Pokud se sbor rozhodne jinak, nebo nemá kazatele, je funkce správce sboru zpravidla sloučena s funkcí předsedy 

staršovstva sboru. 

 

4) Volba správce sboru je záležitostí sborového shromáždění. Ke zvolení se požaduje souhlas nadpoloviční většiny 

všech plnoprávných členů sboru, kteří se zúčastnili voleb.   

 

 Čl. 20 Sborová rada  

1) Sborová rada je výkonným nástrojem sboru. Těžiště její práce je v řešení hospodářských a organizačních záležitostí 

sboru. Staršovstvo může v konkrétních případech pověřit sborovou radu rozpracováním, případně plněním i jiných než 

hospodářských úkolů. 

 

2) Sborovou radu ustavuje a rozpouští sborové shromáždění podle čl. 16 odst. 2 písm. l). 

 

3) Práci sborové rady řídí předseda sborové rady, který svolává její zasedání. Sborová rada rozhoduje nadpoloviční 

většinou všech starších a diakonů. Ze zasedání sborové rady se pořizuje zápis, který se ukládá v kanceláří sboru. 

 

4) Předseda sborové rady zajišťuje její soustavnou a pravidelnou činnost. Vedle běžných úkolů, které průběžně 

vykonávají pověření členové sborové rady, připravuje předseda podle zadání staršovstva podrobný program projednání 

a plnění všech dalších úkolů a kontroluje je. V případě jeho nepřítomnosti vykonává jeho funkci zástupce jím pověřený.  

 

5) Předseda sborové rady informuje pravidelně o činnosti sborové rady výroční sborová shromáždění. 

 

6) Stálými a odpovědnými členy sborové rady jsou starší a diakoni. Jejich účast na pravidelných jednáních je povinná. 

Vedoucí pracovníci sborových složek se zúčastňují pravidelně všech jednání sborové rady a jsou odpovědni za splnění 

úkolů, které převzali.  

 

7) Sborová rada je ve své činnosti řízena staršovstvem a jemu odpovídá za splnění svěřených úkolů. 

 

8) Sborová rada je orgánem otevřeným a jejich jednání se mohou účastnit všichni členové sboru, kteří mají zájem o 

sborovou práci. 
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9) Sborová rada má pravomoc rozhodovat: 

- o sociální výpomoci do výše dle platných předpisů 

- o darech právnickým osobám v rámci BJB do částky 30.000,- Kč 

- o nákupu majetku do výše 40.000,- Kč 

- o nutných opravách do výše 100.000,- Kč 

- o nutných opravách případě havárií bez omezení (následně musí informovat sbor)  

- dále ve smyslu platných předpisů a pravidel v rámci sboru  

 

 Čl. 21 Finanční rada 

1) Finanční rada je zodpovědná za stanovení výše mezd zaměstnanců sboru a sestavení sborového rozpočtu. 

 

2) Finanční radu tvoří členové staršovstva, účetní sboru a předseda sborové rady. 

 

3) Finanční rada předkládá výročnímu sborovému shromáždění finanční zprávu ke schválení. 

 

4) Finanční radu ustanovuje a rozpouští sborové shromáždění podle čl. 16 odst. 2 písm. m). 

 

 Čl. 22 Revizní komise 

1) Hospodaření sboru kontroluje revizní komise, kterou tvoří nejméně dva revizoři účtů, kteří nejsou členy staršovstva 

a jsou navrženi sborovou radou.  

 

2) Revizní komisi ustanovuje a ruší sborové shromáždění podle čl. 16 odst. 2 písm. m).  

 

3) Revizoři podávají výročnímu sborovému shromáždění revizní zprávu a návrh na schválení finanční zprávy za 

příslušné období. 

 

 

 Čl. 23 Složky sboru 

1) Mezi sborové složky patří zejména diákoni, misijní pracovníci, sborový účetní, pokladní sboru, revizoři účtů, vedoucí 

sesterského kroužku, vedoucí nedělní školy, sborová sestra, redaktor sborového zpravodaje a případně další pověření 

pracovníci sboru. 

   

2) Ustavení a vedení sborových složek je záležitostí sboru, případně staršovstva podle účelu a rozsahu činnosti. Vedoucí 

pracovníky sborových složek schvaluje sborové shromáždění sboru, případně stanice, a to podle rozsahu činnosti. 

Sborové shromáždění má právo vedoucí sborových složek volit i odvolávat, pokud to uzná za nutné. 

 

3) Diákoni sboru 

Diákoni neboli "jáhnové" jsou:  

a) bratři a sestry, kteří konají ve sboru závažnější druhy služeb, a pro tento církevní úřad byli výslovně sborovým 

shromážděním zvoleni, způsobem obdobným jako jsou volby pomocných kazatelů, 
b) nejbližší spolupracovníci kazatele a starších, 

c) pomocníci starších sboru při vysluhování Večeře Páně. 

 

 

 Čl. 24 Odvolání orgánů sboru 

Jednotliví pracovníci nebo celé orgány sboru mohou být odvolány z funkce sborovým shromážděním hlasováním o 

důvěře za stejných podmínek jako při volbě na příslušné funkce. 

 

 Čl. 25 Vznik a zánik sboru 

1) Sbor je možno ustavit tam, kde jsou jeho budoucí členové schopni zajistit duchovní činnost a krytí nákladů na věcné 

potřeby.  

 

 2) Obvykle sbor vzniká osamostatněním misijní stanice.  

 

3) Staršovstvo mateřského sboru požádá o přijetí do svazku sborů BJB Sjezd delegátů BJB prostřednictvím Výkonného 

výboru BJB. Výkonný výbor BJB požádá příslušný státní orgán o jeho registraci. 

 

4) V místech, kde je několik členů sboru, kteří se nemohou pravidelně účastnit bohoslužeb v sídle sboru, nebo kde 

vznikají možnosti další misijní práce, se vytvářejí misijní stanice, které jsou součástí sboru. Rozsah jejich spojení se 

sborem, případně okruhy vlastní odpovědnosti stanoví sborové shromáždění podle místních podmínek. 
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5) Sbor, který už není schopen samostatné existence, může rozhodnout o svém zrušení a sloučení s jiným sborem. 

Rozhodují o tom sborová shromáždění obou sborů.  Výkonný výbor BJB případně pomůže nalézt sbor, který převezme 

majetek a závazky zanikajícího sboru a který se stane jeho právním nástupcem. O zániku samostatnosti sboru rozhodne 

sborové shromáždění, a to dvoutřetinovou většinou z celkového počtu plnoprávných členů sboru s hlasovacím právem. 

  

 Čl. 26 Majetkoprávní záležitosti 

1) Sbor je církevní právnická osoba. Jako právní subjekt plně odpovídá za své hospodaření a zajišťuje si potřebné 

prostředky (sbírkami, dary apod.). 

 

2) Sbor může zřizovat účelová zařízení a provozovat hospodářskou činnost. 

 

Čl. 27 Přijetí a změna sborového řádu 

1) Sborový řád vznikl na podkladě celosborového rozhovoru nad základním sborovým řádem, který je součástí Ústavy 

BJB. 

 

2) Nové podněty ke změně sborového řádu přijímá od členů sboru a také samo navrhuje staršovstvo sboru, které je poté 

předkládá ke schválení sborovému shromáždění. Změny sborového řádu mohou být schváleny a přijaty dvoutřetinovou 

většinou přítomných plnoprávných členů sboru s hlasovacím právem. 

 

3) Tento sborový řád byl přijat na výročním sborovém shromáždění dne 4.4.2004 a revidován na sborovém shromáždění 

dne 10.12.2006, dále dne 17.2.2008, dále dne 18.5.2008, dále dne 8.9.2019. 
 

 

 
………………….                                                        …………………… 

za staršovstvo                                                kazatel sboru 

 

 

 

 

 

     …………………….. 

   

 předseda sborové rad 

 
 

 

 

  

Apoštolské vyznání víry 
(příloha sborového řádu)  

 

 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. 

 

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z 

Marie panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, 

třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud 

přijde soudit živé i mrtvé. 

 

Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení 

těla a život věčný. 

 

Amen.  


